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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12, é constituído de 50 (cinqüenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Legislação da Saúde 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 



1/12 – ESPECIALISTA EM SAÚDE: Serviço Social 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Em defesa do padrão nacional 
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 

Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de 
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de 
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, 
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme 
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um 
mar de rosas de festas e glamour. 

E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que 
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas 
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma 
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, 
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de 
ampulheta), mas jovens também. 

Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função 
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais 
gordinhas do que as gordinhas.  

Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e 
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por 
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e 
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, 
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque 
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a 
cintura insensatamente perdida.   

Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie 
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de 
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, 
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências 
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas 
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da 
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá 
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-
tigela.  

Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, 
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável 
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.  
 
 

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 
 
 

QUESTÃO 01 
 

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é  
A) ensaio de divulgação científica. 
B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade. 
C) relato de experimento. 
D) editorial que apresenta bibliografia comentada. 
E) crônica de cunho intimista. 
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QUESTÃO 02 
 

Que intencionalidade estrutura o texto? 
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres. 
B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza. 
C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho. 
D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia. 
E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por 
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda. 
B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor. 
C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto. 
D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva,  denotativa.  
E) antecipação de contra argumento. 
 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto. 
(      ) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto. 
(      ) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do 

legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, 
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade... 

(      ) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha 
escondida, uma celulitezinha. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, F, V, F 
D) V,V, V, V 
E) F, F, V, V 
 
 
QUESTÃO 05 
 

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta. 
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1). 
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18). 
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem 

expressar temporalidade (linha 25). 
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12). 
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa. 
A) notícias, cada vez mais freqüentes 
B) as mais gordinhas do que as gordinhas 
C) carreira dificílima, penosíssima 
D) número enorme de jovens 
E) terreno tão resvaladiço 
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QUESTÃO 07 
 

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação. 
A) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical 
B) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais 
C) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes 
D) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura 
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra 
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando... 
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce 

mistério das mulheres.  
B) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento 

único imposto por estetas de meia-tigela. 
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na 

busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.  
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. 
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. 
 
 
QUESTÃO 09 
 

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 

exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 
B) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no  imperativo,  expressando ordem ou convite. 
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.  
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou  à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima 
E) Gostosas irretocáveis funciona como  agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma 
malhação perversa (linhas 19 e 20).  
A) Sinto o mesmo que você.  
B) Mesmo que seja convidado, não irei. 
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você. 
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”? 
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.  
 
 

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 
 
QUESTÃO 11 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) 
A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde. 
B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. 
C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 
D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização. 
E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da 

comunidade e vigilância epidemiológica. 
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QUESTÃO 12 
 

A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência 
intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde. 

(      ) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 

1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 
 

2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 

3 - Constituição Federal brasileira de 1988 

(      ) Determina que a saúde é livre à iniciativa privada. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 3, 1 
B) 1, 2, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 2, 1, 3 
E) 3, 2, 1 
 
QUESTÃO 13 
 

Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa 
participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
(      ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos. 
(      ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos 

casos previstos em lei. 
(      ) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins 

de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
a comercialização autorizada pelo gestor municipal. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, F, V, V 
C) V, F, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 14 
 

NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, a execução de ações de 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Saúde do Trabalhador. 
C) Assistência Terapêutica.  
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde Indígena. 
 
QUESTÃO 15 
 

NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios: 
A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos 
B) Perfil demográfico 
C) Perfil epidemiológico 
D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde 
E) Previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede 
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QUESTÃO 16 
 

A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a 
legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

(      ) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 

1 - Vigilância Sanitária 
 

2 - Vigilância Epidemiológica 
 

3 - Saúde do Trabalhador 

(      ) Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3 
B) 2, 1, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 1, 3, 2 
E) 2, 3, 1 
 
 
QUESTÃO 17 
 

Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de 
Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

(      ) A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
(      ) Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e 

serviços de saúde. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V 
B) F, V, F 
C) V, V, F 
D) V, F, F 
E) F, F, F 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo 
– federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e 
usuários. 

(      ) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. 
(      ) O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde. 
(      ) Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, F, V, F 
C) V, V, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, V, V, V 
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QUESTÃO 19 
 

Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo. 
C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos 

em regime de tempo integral. 
D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, 

mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com  o sistema educacional. 
E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
QUESTÃO 20 
 

Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de 
Saúde (SUS), analise as afirmativas. 
 

I  - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados. 
II  - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 

III  - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade 
federada. 

IV  - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 
 

QUESTÃO 21 
 

O processo de institucionalização do Serviço Social brasileiro é marcado 
A) pelo nascimento da questão social e criação das grandes instituições sociais. 
B) pela emergência da classe trabalhadora e secularização da profissão.  
C) pelo surgimento da questão social e sistematização do acervo teórico-metodológico da profissão. 
D) pela criação da primeira Escola de Serviço Social e surgimento das grandes instituições sócio-assistenciais. 
E) pela ação social católica e criação da primeira Escola de Serviço Social. 
 
QUESTÃO 22 
 

Emerge como conseqüência da crise da sociedade salarial: 
A) A nova questão social 
B) A reestruturação produtiva 
C) A produção flexível 
D) A regulação social 
E) O Estado Mínimo 
 
QUESTÃO 23 
 

No Estado Capitalista, as políticas sociais assumiram uma configuração mais pródiga quando em vigor o 
A) Estado de Bem-Estar Social. 
B) Estado Instrumento. 
C) Estado Ampliado. 
D) Estado Providência. 
E) Estado Burocrático. 
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QUESTÃO 24 
 

Na produção intelectual do Serviço Social, a dialética tem se constituído como recurso analítico hegemônico. Em relação à dialética, é 
correto afirmar: 
A) A contradição manifesta-se sazonalmente na história. 
B) Os fenômenos econômicos restringem-se à dimensão produtiva da sociedade. 
C) A lógica dialética introduz o princípio do conflito na compreensão da realidade. 
D) A realidade humana independe da dimensão produtiva da sociedade. 
E) Há uma relação tênue entre a história dos fatos econômicos e sociais e a história das idéias. 
 
 
QUESTÃO 25 
 

A investigação no Serviço Social favorecida pela implementação de atividades de pesquisa e sistematização colabora para o 
fortalecimento de sua dimensão 
A) empreendedora. 
B) técnica. 
C) mediadora. 
D) executora. 
E) teórica. 
 
 
QUESTÃO 26 
 

Em relação ao Planejamento no Serviço Social, analise as afirmativas. 
 

I  - Permite ao profissional possibilidade de maiores acertos na tomada de decisão institucional. 
II  - É um canal privilegiado de integração entre Serviço Social e população. 

III  - É um método de execução de ações que privilegia a competência profissional na implementação de programas e projetos 
sociais. 

IV  - Constitui recurso fundamental para o processo de elaboração, gestão e avaliação dos programas e projetos sociais. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I e II, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
E) I, II e IV, apenas. 
 
 
QUESTÃO 27 
 

Assinale a alternativa que apresenta um dos traços fundamentais da reestruturação produtiva – processo capitalista em curso a partir 
do final do século XX. 
A) Consagração do Estado-Nação 
B) Flexibilização dos direitos trabalhistas 
C) Implantação de políticas econômicas Keynesianas 
D) Criação dos fundos públicos 
E) Controle sobre o capital especulativo 
 
 
QUESTÃO 28 
 

Constitui um dos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993): 
A) Contributividade regida pelo estatuto da seguridade social. 
B) Responsabilização das entidades filantrópicas na coordenação da política de assistência. 
C) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
D) Submissão à lógica mercantil por meio das entidades prestadoras de serviços. 
E) Provisão de benefícios assistenciais independente do perfil e da necessidade do beneficiário. 
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QUESTÃO 29 
 

Em relação aos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
 

(      ) Defende o aprofundamento da democracia. 
(      ) Defende a ampliação e consolidação da cidadania. 
(      ) Garante o ecletismo teórico e metodológico. 
(      ) Reconhece a liberdade como valor ético central. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) V, V, F, F 
B) F, F, V, F 
C) F, F, V, V 
D) V, V, F, V 
E) F, V, V, V 
 
QUESTÃO 30 
 

A instrumentalidade no âmbito do Serviço Social está relacionada à 
A) capacidade técnica do profissional na escolha e manuseio dos instrumentais técnico-operativos da profissão. 
B) resposta profissional que pode assumir ou não natureza manipulatória. 
C) condução estrita dos instrumentais utilizados pelo Assistente Social em seu ambiente de trabalho. 
D) valorização da autonomização da dimensão técnico-instrumental no trabalho do Assistente Social. 
E) negação da importância técnico-instrumental no trabalho do Assistente Social. 
 
QUESTÃO 31 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta atribuição privativa do Assistente Social. 
A) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de Serviço Social. 
B) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matérias relacionadas às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 

direitos civis, políticos e sociais. 
C) Executar e avaliar pesquisas e projetos na área de Serviço Social. 
D) Realizar treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social. 
E) Elaborar, coordenar, executar e supervisionar estudos, planos e programas na área de Serviço Social. 
 

QUESTÃO 32 
 

Em relação à emergência do Serviço Social como profissão, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A profissionalização do Serviço Social foi resultado da evolução da ajuda, da racionalização da filantropia e da organização 
da caridade. 

(      ) A constituição da profissão  deriva da emergência de um espaço determinado na divisão sócio-técnica do trabalho. 
(      ) Existe uma vinculação decisiva entre a profissionalização do Serviço Social e a dinâmica da ordem monopólica. 
(      ) A constituição da profissão é resultado de um processo cumulativo que se origina nas protoformas do Serviço Social. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) V, V, F, F 
B) V, F, V, V 
C) F, V, V, F 
D) F, V, F, V 
E) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 33 
 

Nas últimas décadas, mudanças significativas na estrutura produtiva capitalista, sobretudo na base tecnológica e organizacional, têm 
efeitos sobre o mercado de trabalho, resultando em duas características fundamentais. Quais são essas características? 
A) Terceirização e desburocratização. 
B) Flexibilização e protecionismo. 
C) Informalidade e desregulamentação. 
D) Regulamentação e flexibilização. 
E) Precarização e regulamentação. 
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QUESTÃO 34 
 

Em relação à Política Nacional de Assistência Social (PNAS), analise as afirmativas a seguir. 
 

I  - O estabelecimento de uma relação de subsidiaridade entre o poder público municipal e a comunidade constitui uma 
particularidade da PNAS.  

II  - Tem centralidade no indivíduo para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. 
III  - Constitui a Assistência Social possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus usuários e 

espaço de ampliação de sua participação no controle social sobre a política. 
IV  - Constituem público usuário da PNAS cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco, tais como: 

famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 
 

QUESTÃO 35 
 

Sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Refere-se a um conjunto de ações no âmbito da Assistência Social, prestado por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais da administração direta e indireta. 

(      ) Constitui um modelo de gestão desterritorializada, com instância deliberativa e participativa, com a missão de ampliar a 
prestação de serviços sociais e filantrópicos. 

(      ) Organiza os serviços sócio-assistenciais segundo as seguintes referências: vigilância social, proteção social e defesa social 
e institucional. 

(      ) Reabilita o papel do Estado na provisão da proteção social e resgate de cidadania, reafirmando princípios previstos na LOAS 
de gestão compartilhada, co-financiamento e cooperação técnica entre os três entes federativos. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) V, F, F, V 
C) F, F, V, V 
D) F, V, V, F 
E) V, V, V, F 
 
 

QUESTÃO 36 
 

A economia capitalista contemporânea viu-se, a partir de 1970, diante de uma recessão instalada em função dos gastos excessivos 
do Estado geradores do que se conhece como crise fiscal. Esse argumento coloca-se dentro de uma perspectiva doutrinária 
conhecida como 
A) keinesyanismo. 
B) funcionalismo. 
C) liberalismo. 
D) fordismo. 
E) neoliberalismo. 
 
 

QUESTÃO 37 
 

Entender os problemas sociais como decorrentes do processo de desajuste dos indivíduos representa uma compreensão 
característica da perspectiva 
A) funcionalista. 
B) fenomenológica. 
C) marxista. 
D) estruturalista. 
E) pós-moderna.  
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QUESTÃO 38 
 

A superação da focalização no âmbito das políticas sociais, por intermédio dos programas e projetos, é uma referência à atuação do 
Assistente Social. De acordo com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), tal superação está pautada nos princípios de 
A) territorialidade e matricialidade sócio-familiar. 
B) universalidade e intersetorialidade. 
C) participação popular e descentralização. 
D) redistributividade e racionalização. 
E) distributividade e territorialidade. 
 
QUESTÃO 39 
 

A explicitação sistemática e jurídico-político-profissional constante no Código de Ética Profissional, na Lei de Regulamentação da 
Profissão e nas Diretrizes Curriculares, em clara defesa dos direitos de cidadania, da democratização da política e da economia na 
sociedade brasileira, vem consolidando, desde a última década do século XX, o 
A) Sistema Único de Assistência Social. 
B) Projeto Político-Pedagógico do Serviço Social. 
C) Projeto de Transformação Societária. 
D) Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
E) Plano Nacional de Assistência Social. 
 
QUESTÃO 40 
 

Aprovar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública 
e privada no campo da assistência social são competências do 
A) Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
B) Conselho Federal de Serviço Social. 
C) Ministério da Previdência Social. 
D) Conselho Nacional de Assistência Social. 
E) Comitê Nacional de Renda de Cidadania. 
 
QUESTÃO 41 
 

O respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade, está previsto nas diretrizes e princípios da Lei n.º 8.742/1993, denominada 
A) Código de Ética Profissional. 
B) Lei de Regulamentação da Profissão. 
C) Constituição Federal. 
D) Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 
E) Norma Operacional Básica/SUAS. 
 
QUESTÃO 42 
 

A transferência de renda monetária direta do governo a indivíduos e/ou famílias vem se constituindo a partir da década de 90 do 
século XX em política social de combate à pobreza. Tais programas recebem genericamente o nome de 
A) Mínimos sociais. 
B) Estado Mínimo. 
C) Renda mínima. 
D) Benefício de prestação continuada. 
E) Ajuda pecuniária. 
 
QUESTÃO 43 
 

Reger o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), mediante critérios que focalizam segmentos da população em estado 
de pobreza absoluta e de extrema vulnerabilidade, constitui o Princípio da 
A) Igualdade. 
B) Contributividade. 
C) Seletividade. 
D) Universalidade. 
E) Regressividade. 
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QUESTÃO 44 
 

Sobre o estudo social como parte do instrumental técnico-operativo da profissão, analise as afirmativas. 
 

I  - Tem por finalidade conhecer com profundidade e de forma crítica determinada situação ou expressão da questão social. 
II  - Constitui parecer técnico para a socialização das informações sobre os direitos sociais. 

III  - A realização de estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais é de competência do 
Assistente Social. 

IV  - É procedimento exclusivo do Poder Judiciário para manter no processo a história dos sujeitos da ação judicial. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) II, III e IV, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I e III, apenas. 
 
 
QUESTÃO 45 
 

O Projeto de Intervenção constitui componente básico do exercício profissional como ordenador das ações técnico-profissionais e 
ético-políticas em resposta às expressões da questão social. Assinale a alternativa que NÃO apresenta tópicos pertinentes ao Projeto 
de Intervenção. 
A) Formulação e comprovação de hipóteses. 
B) Justificativa e Problematização teórico-histórica do objeto de intervenção. 
C) Público-Alvo e Objetivos Geral e Específicos. 
D) Procedimentos Operacionais, Metas, Avaliação e Controle. 
E) Cronograma e Recursos. 
 
 
QUESTÃO 46 
 

Sobre as razões pelas quais a pesquisa como dimensão integrante do exercício profissional tem sido contemporaneamente 
reivindicada e reafirmada, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É condição para se formular respostas capazes de impulsionar a elaboração de propostas profissionais que tenham 
efetividade. 

(      ) Atribui materialidade aos princípios ético-político-profissionais norteadores do projeto profissional. 
(      ) Permite o cuidadoso conhecimento das situações ou fenômenos sociais, expressões da questão social, que são objeto de 

trabalho dos Assistentes Sociais. 
(      ) Sistematiza o conjunto das ações profissionais a serem realizadas no contexto das relações de trabalho em que se encontra 

o Assistente Social. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V, F 
B) F, V, V, F 
C) F, F, F, V 
D) V, F, F, V 
E) V, V, V, V 
 
 
QUESTÃO 47 
 

Em consonância com uma perspectiva de cidadania em oposição ao modelo funcionalista clássico, a avaliação de políticas públicas e 
sociais é fundamental para 
A) prestar contas às instituições financiadoras, nacionais e internacionais. 
B) aprimorar e aquilatar os efeitos na resolução a que se propõem as referidas políticas. 
C) preservar o correto manuseio dos instrumentais técnicos e metodológicos. 
D) definir redução de gastos e estipular prazos estreitos para obter resultados satisfatórios. 
E) divulgar e sensibilizar as organizações da sociedade civil para os efeitos das políticas. 
 



12/12 – ESPECIALISTA EM SAÚDE: Serviço Social 

QUESTÃO 48 
 

NÃO é eixo estruturante das diretrizes da NOB/RH/SUAS: 
A) Criação da Secretaria Executiva dos Conselhos com profissionais de nível superior. 
B) Estabelecimento de Plano de Carreira, Cargos e Salários para o conjunto dos trabalhadores da área. 
C) Formulação e implementação da Política Nacional de Capacitação. 
D) Organização de cadastro nacional de trabalhadores da área. 
E) Financiamento e gestão dos recursos humanos. 
 
 
QUESTÃO 49 
 

Organizações Não-Governamentais, Filantropia Empresarial e Terceiro Setor são considerados 
A) espaços novos de trabalho pelo fato do profissional ter ampliado sua capacidade de intervenção. 
B) novos espaços sócio-ocupacionais para o Serviço Social em função das transformações recentes do capitalismo.  
C) atribuições e funções clássicas do Serviço Social requisitadas pelo capitalismo monopolista. 
D) campos recentes de atuação profissional para o reordenamento das relações entre capital e trabalho. 
E) espaços tradicionais do Serviço Social que dão sustentação à direção objetiva e subjetiva da sociedade capitalista.  
 
 
QUESTÃO 50 
 

Previstos e garantidos em Lei, os Conselhos e as Conferências de Saúde são espaços de participação política. Especificamente para 
os Assistentes Sociais, esses espaços 
A) favorecem a dimensão gerencial do Estado. 
B) enfraquecem a representação dos usuários. 
C) garantem o domínio da representação estatal. 
D) fortalecem a efetivação do controle social. 
E) neutralizam as relações das forças representadas. 
 



 

 


